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A2  Jutellaan työstä

1.  Mikä oli lapsena sinun unelma-ammatti? Miksi? 
2.  Mikä oli sinun ensimmäinen työpaikka? Mitä tykkäsit siitä?

 ∙ Haluaisitko jatkaa sen opiskelua? 
 ∙ Voiko sitä työtä tehdä Suomessa?

3.  Mitä työtä haluaisit tehdä Suomessa?
 ∙ Oletko ollut töissä Suomessa?
 ∙ Piditkö työstäsi?

4.  Jos saisit valita, minkä ammatin haluaisit? Miksi?
 ∙ Kuinka paljon siihen pitäisi opiskella?

5.  Onko raha ainoa syy tehdä työtä?
6.  Missä töissä on hyvä palkka? Keksikää ainakin kolme ammattia.
7.  Kumpi on parempi: työ, josta saa paljon palkkaa, vai työ, josta tykkää?
8.  Missä töissä pitää käyttää virkapukua? Kertokaa ainakin viisi ammattia.
9.  Missä ammateissa käytetään haalaria?
10.  Missä ammateissa pitää olla hyvä näkö? Entä kuulo?
11.  Haluaisitko mieluummin tehdä sisä- vai ulkotöitä?
12.  Nimeä kolme ulkotyötä. Mitä niistä voisit tehdä?
13.  Millaiset työt ovat vaarallisia? Miksi?
14.  Missä ammatissa ei tarvitse puhua työkavereiden kanssa?
15.  Missä ammateissa pitää olla

 ∙ työturvallisuuskortti?
 ∙ hygieniapassi?
 ∙ anniskelupassi?
 ∙ tulityökortti?
 ∙ vartijakortti?
 ∙ ensiapukortti?

16.  Missä ammateissa pitää olla töissä myös iltaisin, öisin ja viikonloppuisin? 
Oletko sinä joskus tehnyt vuorotyötä?

17.  Mitä työtä et haluaisi ikinä tehdä? Miksi?
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A2  Jutellaan työstä

RYHMÄTEHTÄVÄ 1.

Tehkää ryhmissä eri ammattialojen sanastoja. Esimerkiksi hoitoalasta 
kiinnostuneet tekevät hoitoalan sanaston, kaupan alasta kiinnostuneet 
kaupan alan sanaston jne. Sanaston voi tehdä tietokoneella sanalistana  
tai esimerkiksi Quizletiin.

RYHMÄTEHTÄVÄ 2.

Pelatkaa sanaselitystä. Esittäkää pantomiimina, piirtäkää tai selittäkää 
ammatit, mutta oikeaa sanaa ei saa sanoa ääneen. Yksi selittää vuorollaan 
ja muut arvaavat.
arkkitehti
automyyjä
baarimestari
farmaseutti
fysioterapeutti 
hammashoitaja
hieroja
hitsaaja
huonekalumyyjä
ikkunanpesijä 
insinööri
kemisti
kiinteistönvälittäjä
kirjastonhoitaja
kirurgi 
kodinkonemyyjä
kosmetologi
kotitalousopettaja

kuorma-
autonkuljettaja
kätilö 
lakimies
lastentarhanopettaja
leipuri
lentoemäntä 
liikunnanohjaaja 
lähetti
maalari
maanviljelijä
malli 
matkaopas
nuohooja
nuoriso-ohjaaja 
näyttelijä
optikko
pappi
postinjakaja 

puuseppä 
puutarhuri
rakennusmies
rehtori
roskakuski
siivooja 
stuertti
suutari
taikuri
taksinkuljettaja
tanssija 
tarjoilija
toimittaja
tulkki
varastotyöntekijä
vartija 
vastaanottovirkailija
yrittäjä

RYHMÄTEHTÄVÄ 3.

Keskustelkaa pienryhmissä ammateista. Jokainen valitsee kaksi ammattia: 
yhden, jossa olisi hyvä ja yhden, jossa ei olisi hyvä. Kertokaa muille näistä 
ammateista ja perustelkaa vastauksenne.
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B1  Keskustellaan vapaa-ajasta ja harrastuksista

1.  Kerro kolmella lauseella, mitä teet vapaa-ajallasi.
2.  Mitä muuta vapaa-ajalla voi tehdä kuin harrastaa?
3.  Onko sinulla riittävästi vapaa-aikaa?
4.  Milloin vapaa-aikaa voi olla liikaa? Keksikää esimerkkejä.
5.  Vietätkö paljon vapaa-aikaa netissä? Mitä teet netissä?
6.  Mitä tarkoittaa hyötyliikunta?

 ∙ Kertokaa esimerkkejä, miten voitte harrastaa hyötyliikuntaa arkisin.
7.  Paljonko olet valmis maksamaan harrastuksesta kuukaudessa? Perustele.
8.  Entä paljonko olet valmis maksamaan lapsen harrastuksesta kuukaudessa?
9.  Täytyykö kaikkien lasten harrastaa jotakin? Miksi?
10.  Mikä on hyvä ikä aloittaa harrastus?
11.  Kuvaile kolmella adjektiivilla, millainen on hyvä harrastus.  

Perustele, miksi nämä asiat ovat tärkeitä.
12.  Onko sinun kotimaassa harrastuksia, joita ei harrasteta Suomessa?
13.  Entä mitä Suomessa harrastetaan, mutta sinun kotimaassa ei harrasteta?
14.  Hyvä harrastus voi olla ihmisen henkireikä. Mitä se tarkoittaa?
15.  Mitä tarkoittaa, kun vapaa-aika on kortilla? 
16.  Joskus työ tunkeutuu, luikertelee tai hiipii vapaa-ajalle. Onko sinulle  

käynyt niin joskus? 
17.  Mitä vapaa-aika merkitsee sinulle? 

 ∙ Miksi vapaa-aika on tärkeää?
 ∙ Oletko valmis luopumaan vapaa-ajasta, jos saat lisää palkkaa?
 ∙ Jos sinua pyydetään työvuoron jälkeen ylitöihin, suostutko?
 ∙ Kumpi on tärkeämpi sinulle, vapaa-aika vai työ? Perustele.

18.  Harrastus pitää nuoren poissa pahoita teiltä. Mitä sillä tarkoitetaan?  
Oletko sama mieltä?



Luonto, ympäristö ja eläimet164

B2  Otetaan kantaa ilmastonmuutokseen

1.  Mitä tarkoittaa ilmastonmuutos?
2.  Miten ilmastonmuutosta voi hillitä?
3.  Miten ilmastonmuutos voi vaikuttaa luontoon?

 ∙ Mitä ilmastonmuutos voi aiheuttaa eläimille? 
 ∙ Miten sää voi muuttua ilmastonmuutoksen takia?

4.  Ilmastonmuutos lisää sään ääri-ilmiöitä, kuten tulvia ja kuivuutta.  
Miksi ne ovat ongelmia? 

5.  Mitä muita ongelmia ilmastonmuutoksesta voi seurata Suomessa ja 
maailmalla?

6.  Miten ilmastonmuutos vaikuttaa kotimaassasi? Onko kotimaasi ilmasto 
muuttunut?

7.  Jos napajäätiköt sulavat ilmaston lämpenemisen takia, mitä siitä voi 
seurata?

8.  Voiko ilmastonmuutoksella olla positiivisia seurauksia? Millaisia?
9.  Mistä ilmaston lämpeneminen johtuu?
10.  Pitääkö ilmastonmuutoksesta olla huolissaan? Perustele.
11.  Voiko ilmastonmuutoksen pysäyttää? Miten?
12.  Millaiseksi kuvittelet maailman ilmaston 50 vuoden kuluttua?
13.  Kuka on vastuussa ilmastonmuutoksesta? Onko vastuu ihmisellä, valtioilla 

vai järjestöillä?
14.  Ota kantaa seuraaviin väitteisiin. Kerro mielipiteesi ja perustele se.

 ∙ Ilmastonmuutosta ei ole, vaan on normaalia, että maapallon lämpötila 
vaihtelee.

 ∙ Ilmastonmuutos on ihmisen syytä.
 ∙ Ilmastonmuutos tuhoaa elämän maapallolla, jos emme pysäytä sitä.
 ∙ On tärkeämpää suojella luontoa kuin ruokkia koko maailma.
 ∙ Voin maksaa lentolipusta enemmän, jos se hyvittää aiheuttamiani  

päästöjä.
 ∙ Suomi voi vaatia ulkomaalaisilta ruoantuottajilta ekologisempaa  

toimintaa. Esimerkiksi sen, ettei sademetsiä saa kaataa avokadojen  
kasvatuksen vuoksi. 

15.  Viime aikoina on keskusteltu uudesta termistä lentohäpeä. Tiedätkö, mitä 
se tarkoittaa? 




